
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 13-ai 

közmeghallgatásáról  
            
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „C” szárny 

Rendezvényterem – kezdés időpontja: 15 óra 00 perc 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor              polgármester 
2. Barta Endre képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. Cserni Béla                  képviselő 
5. Gombos István alpolgármester 
6. Hingyi László képviselő 
7. Iván László képviselő 
8. Izsák Máté                  képviselő 
9. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
10. Lőrinczi Konrád         képviselő 
11. Nagy Zoltánné            képviselő 
12. Pintér Attila képviselő 
13. Szabó Zsolt képviselő 
 
Igazoltan távol lévők: 
 
1. Sztankovics László   képviselő 
2. Tóth Kálmán képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Dr. Deák Mária közigazgatási osztály osztályvezetője 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Benkovics Kornélia gazdasági igazgató 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
79 fő városlakó  

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület határozatképes. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének úgynevezett közmeghallgatását megnyitom, és föl 
szeretném hívni elsősorban a képviselők figyelmét, hogy a törvényi változásból 
eredően az úgynevezett közmeghallgatás jogi, formai, ügyrendi értelemben 
ugyanolyannak tekintendő, mint egy közgyűlés. Tehát először is meg kell 
állapítanom a közmeghallgatás határozatképességét, ehhez kérném szépen 
osztályvezető úr segítségét. 
 

Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A határozatképesség megvan. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen, határozatképes, csak a nem képviselők kedvéért, hogy mindenki értse 
úgymond a folyamatot a teremben. Tehát a jelenleg hatályos jogszabály 
egyértelműen úgy ítéli meg, úgy minősíti az úgynevezett közmeghallgatást, mint 
hogyha formai értelemben ügyrendi, SZMSZ értelemben, Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelemben közgyűlés lenne, akár rendkívüli, akár rendes 
havi közgyűlés, ilyen tekintetben nyilvánvalóan határozatképességet igényel. A 
határozatképesség Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintetében 
az úgynevezett minősített többség, tehát nyolc megválasztott képviselő, 
teljesen mindegy, hogy milyen politikai oldalról, nyolc megválasztott képviselő 
jelenik meg, amely a mai ülésen megtörtént. Felhívom a figyelmüket, hogy 
ennek értelmében a napirendi pontról is, illetve annak a javaslatáról szavazni 
kell, amit a polgármester beterjesztett. Ennek értelmében egyetlenegy napirend 
lenne, amely egy, maga a közmeghallgatás célja, az idei év főbb eseményeinek 
áttekintése, illetve a 2017. évben várható folyamatok rövid ismertetése, majd 
ugyanúgy, mint a közgyűlés végén hozzászólásokra, kérdésekre kerülhet, kerül 
sor. Felhívom a szíves figyelmüket, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a 
kérdésekre mindenki írásban fog választ kapni. Ebből adódóan kérném 
tisztelettel, hogy mindenki a nevét és a pontos lakcímét az elérhetőség miatt 
legyen kedves mikrofonba majd bemondani. A képviselőket kérem, hogy 
kézfelemeléssel – tekintettel arra, hogy ebben a teremben, a 
rendezvényteremben ugye szavazatszámláló rendszer nincs kiépítve – 
kézfelemeléssel jelezzék, ha egyetértenek ennek az egy napirendi pontnak a 
megtárgyalásával. Módosító javaslatra nincs lehetőség, hiszen a törvény, az 
önkormányzati törvény de facto szabályozza a közmeghallgatás egyetlenegy 
napirendjét. De annyiban változott, hogy erről szavaznunk is kell.  
Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Ellenpróbát nem látok.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a közmeghallgatás napirendi pontját – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 5 fő (Cserni Béla, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
770/2016. (XII.13.) határozata 

a közmeghallgatás napirendi pontjának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi közmeghallgatás napirendi 
pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi városfejlesztési és 
működési terveiről  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Bocsánat! Szujó úr! Csak a képviselőket kértem, hogy formailag…   
 

(Lőrinczi Konrád képviselő 15:05 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
(Cserni Béla képviselő 15:07 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
(Pintér Attila képviselő 15:10 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Alpolgármester Urak! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Kedves Intézményvezető Kollegák! Köszönöm, hogy elfogadták a 
meghívásunkat, és engedjék meg, hogy karácsony előtt pár nappal nagyon 
röviden tájékoztassam önöket az idei év eseményeiről, illetve a jövő év előttünk 
álló folyamatairól. A legfontosabb területtel, a városüzemeltetés területével 
szeretném kezdeni. Az idei évben a városüzemeltetési osztály volt ismét az a 
terület, ahol a legtöbb javaslat, a legtöbb lakossági igény beérkezett a 
dunaújvárosi polgárok részéről. Ez a terület, amely valamennyiünket, a 
városban élő valamennyi polgárt érint. Akár a szúnyoggyérítéstől kezdve, akár 
az utak, járdák, közterületek, zöldterületek állapota, szemetesek állapota, 
hulladékgazdálkodás, általában a város köztisztasága. Jogosan, egyébként 
érdekességképpen, a képviselők részéről is a hivatal felé a legtöbb megkeresés 
pont a városüzemeltetés területére érkezik. Teljesen jogosan, hiszen 
mindannyian szeretünk normális, elfogadható környezetben élni, és az elvárás, 
és jogos elvárás valamennyi városlakó részéről. Közegészségügyi érdekből hat 
esetben került sor növényvédelmi munkák elvégzésére. Öt alkalommal 
kaszálási munkák elvégzésére, a rágcsálóirtás az nem szezonális történet, az 
folyamatos egész évben. Itt kiemelten ugye a zöld rendelő kérdésköre, ez 
ismert mindannyiunk előtt. Ezt a témát külön fogom megemlíteni. Öt alkalommal 
történt légi, illetve földi szúnyogirtás, hivatalos nevén szúnyoggyérítés, valamint 
fürkészdarázs irtás. Játszóterek karbantartására az idei évben városunk közel 
tízmillió forintot költött. A Petőfi ligetben, illetve a Béke városrészben, a Március 
15. téren telepített a hivatal a DVG Zrt. segítségével kettő darab új homokozót. 
A Kemping, amely nemcsak a városlakók egyik gyöngyszeme, hanem az 
idelátogatók egyik kedvelt helye, a Kempingben is a DVG, amely az üzemeltető, 
vagyongazdálkodási cégünk a Kempingben, itt új játszóteret telepített a város, 
valamint az Újtelepen élők kérésére, a Jókai utcában is egy új játszótér valósult 
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meg a nyár folyamán egy októberi átadással. Sportpályák felújítására két 
komoly kiemelt helyen került sor az idén, közterületi értelemben a Fáy András 
utcai műfüves focipálya, valamint az itt, mellettünk lévő, Október 23. téri 
aszfaltozott pályán. A volt Vidámpark területén a PASE Egyesület által használt 
edzőcentrum két darab műfüves pályájának feltöltése történt meg. Az előbb 
felsorolt, most felsorolt három után a két sportpálya, illetve a PASE által 
használt terület szintén közel tízmillió forintjába került az önkormányzatunknak. 
Közel nyolcvanmillió forintért vásárolt a hivatal a DVG Zrt. bevonásával ötven 
darab padot, ebből harminc már kikerült. A következő év elején természetesen 
az időjárás függvényében újabb húsz pad kitelepítésére fog sor kerülni, illetve 
javítási munkák is történtek. Az egy másik kérdés, utalva sajnos a nem éppen 
polgári gondolkodású városlakókra, hogy hogyan teszik tönkre egy-egy hétvégi 
buli után ezeket a kihelyezett padokat, illetve szemeteseket. Hát nyilvánvalóan 
nincs az a település, nincs az a költségvetés, amely elbírná, hogy folyamatosan 
cseréli és vásárolja az újabb padokat. Ez valamennyi városlakó érdeke, hogy 
odafigyeljünk közös tulajdonunkra. Üdvözlöm Hosszú János elnök urat, illetve a 
DVG vezérigazgató-helyettes urát. Folyamatosan közel száz közmunkás végzi 
a takarítási munkákat az erdőterületek, járdák, parkok területén. Ez köszönhető 
mind a DVG által foglalkoztatott, mind pedig a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által foglalkoztatott személyeknek. Javult a köztisztaság 
egyértelműen a városlakók megítélése alapján a szabad strand területén, a 
Városháza téren és a Dózsa Mozi téren. Az idei évben húsz kutyaürülék-gyűjtő 
és közel harminc hulladékgyűjtő edény került ki. Itt megint, ahogy előbb a padok 
esetében közös érdekünk ennek a megvédése. Közfoglalkoztatás. 
Önkormányzatunk pályázat útján, illetve helyi forrásból ötvenmillió forinttal, a 
helyi költségvetésben elkülönítve egyébként a bizonyos közfoglalkoztatás 
megoldására, a hivatal maga is közfoglalkoztató tényező. 2016-tól a szociális 
juttatásokról nagyon röviden. A szociális juttatásokat minden települési 
önkormányzat saját maga alkotta helyi rendeletben kell szabályoznia, 
megfogalmaznia. Ennek alapján a következő, jogszabály adta lehetőség áll az 
önkormányzatunk rendelkezésére. Amit most felsorolok, ebben a felsorolásban 
nem lesz benne természetesen az, amit a kormányhivatalok járási hivatalai 
jogszabályi változás során átvettek mind feladat és hatáskör, nyilvánvalóan az ő 
feladatkörük. Helyi lakásfenntartási támogatás, ennek havi ötezer forint az 
összege, gyógyszerköltség támogatás havi négy vagy/és hatezer forintért, 
átmeneti segélyezés rendszere tízezer forint/fő, de ez csak egy évben egy 
alkalommal, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ami nálunk új, kb. három 
éve – ha jól emlékszem fejből – de két éve biztos. Az iskolakezdési támogatás 
Dunaújváros leendő, tehát beiratkozott elsős tanulói, valamint 9. évfolyamra 
járó tanuló is, tehát középiskolásokra is vonatkozik ez a lehetőség. Ennek 
összege tanévkezdéskor tizenötezer forint. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény. Természetben további ellátás még az úgynevezett különböző 
juttatásokhoz, szociális juttatásokhoz igazodó ingyenes mozijegy. Ez Lőrinczi 
Konrád képviselő úr egyik indítványa volt pár éve, hogy a ’16-os évben, akik 
Dunaújvárosban rászorult polgárok és bármilyen szociális juttatást igénybe 
vesznek önkormányzatunk, hivatalunk által, azok ez évforduló végéig, 
december 31-ig szociális határozatként egy ingyenes film megtekintésére 
jogosultak. Külön felhívnám a figyelmüket az időskorúak egyösszegű 
támogatására, ez a klasszikus nevén, közismertebb nevén a nyugdíjasok, a 
tisztelt dunaújvárosi nyugdíjas polgárok számára biztosított egyszeri ötezer 
forintos támogatása az önkormányzatnak. Ez az idei évben kétszer valósult 
meg, ugye pünkösdkor már megvalósult május hónapban, valamint a közgyűlés 
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napirendjén most csütörtökön fog szerepelni a karácsony előtti nyugdíjas ötezer 
forintos támogatás valamennyi alanyi jogon, valamennyi dunaújvárosi tisztelt, 
megbecsült nyugdíjas hölgy, illetve úr számára. Kérném a közgyűlésen jelen 
lévő képviselőket pártállástól függetlenül, hogy a csütörtöki közgyűlésen ezt 
támogatni szíveskedjenek. Külön szociális területként említem meg, 
önkormányzatunk alapította és a DVG Zrt.-vel alapított Védőháló, DVCSH-val – 
bocsánat – dunaújvárosiak díjhátralékos alapítványát, közismertebb nevén a 
Védőháló Alapítványt. 2016-ban eddig önkormányzatunk húszmillió forintos 
összeggel támogatta az alapítvány működését. Itt a cél egyértelmű, a 
felhalmozott közüzemi díjhátralékok csökkenhessenek önrész vállalásával a 
tisztelt dunaújvárosi polgároknak. Az idei évben önkormányzatunk utak, hidak, 
járdák, lépcsők fejlesztésére közel harmincmillió forintot költött. Elkészült a 
Szent György utca – Toldi köz út és parkoló engedélyezése és kiviteli tervek. 
Közel kettőszázmillió forintot költöttünk eddig felújításra, az előző az fejlesztés 
volt, tervek készítése a maga közel harmincmillió forintjával, a már befejezett 
fejlesztés közel kettőszáz millió. Folytatódott mindenhol a közterületi járdák 
térköves, illetve aszfaltos felújítása, ezzel az úgynevezett kátyúkkal a város 
különböző pontjain – más településeken is ugye elég sok probléma van – de 
igyekszik hivatalunk ugyancsak a vagyonkezelő cég bevonásával helyt állni. Az 
egyik legfontosabb térköves park a város egyik új színfoltja őszi átadással a 
Sándor Frigyes Zeneiskola mellett megvalósult térköves park. Parkolók 
felújítása harminckettőmillió forintként történt meg, ebből legnagyobb az 
Apáczai utcai nagy parkolót említeném. Négymillió forintot költött 
önkormányzatunk gyalogátkelőhelyek, kijelölt gyalogátkelőhelyek fejlesztésére. 
Megtörtént Tóth Kálmán képviselő úr indítványa alapján a Venyimi úti 
gyalogátkelőhely engedélyeztetése, majd kivitelezési munkája is. 
Esélygazdálkodási feladataink kapcsán igen nagy igény van, igény jelentkezik 
kettő típusú bérlakás felújítása. Az egyik, az ún. hagyományos, erre van a 
nagyobb, és ebből van a több évente. Ezek szociális jellegű bérlakások, 
amelyek polgármesteri hatáskörbe tartoznak, bizottsági véleményezés alapján, 
valamint a szakember lakások felújítása a DVG által. Ezzel nem vagyok 
elégedett. Én kérném a DVG Zrt.-t kifejezetten a szakemberlakások kapcsán 
egy igen nagy és igen jelentős az igény különböző ágazatok részéről. Most az 
elmúlt pár hétben négy kulturális, közbiztonsági, Bartók, hivatal, tehát 
köztisztviselői szféra, rendőrkapitányság, kórház. Tehát egyre több a bejövő 
igény, és nagyon fontos, hogy a városban tudjuk tartani azokat a 
szakembereket – lévén az élet bármelyi területén is dolgozzanak – akik 
valamiért az élet, a munkakörük miatt Dunaújvároshoz köti őket, ezt csak 
köszönhetjük, azonban lakhatás, megfelelő lakhatás hiányában adott esetben 
gyorsan el is pályáznak a városból. Itt önkormányzatunk hivatalának, amely 
próbálja sürgetni, a DVG vagyonkezelőnek, amely próbálja egyébként korrekten 
ezeket a feladatokat végrehajtani óriási szerepe és felelőssége van. A 
szakember lakások kapcsán egy kicsit felgyorsítottabb tempót szeretnék kérni a 
DVG szakembereitől a következő év tekintetében. KLIK, illetve Szakképzési 
Centrum. Intézményeink ugye már közvetlenül az önkormányzat hatásköre alá 
nem tartoznak, az üzemeltetés még a miénk. Elvileg január elsejétől ugye majd, 
- nem elvileg, törvény alapján – vagyonkezelésbe kerülnek a magyar állam 
bácsihoz az iskolák, de mint vagyontárgy az intézményeink a sajátjaink. És ami 
ennél sokkal fontosabb, hogy bármelyik általános iskolák, bármelyik 
középiskolák, bármelyik kollégiumok a miénk. A miénk. Dunaújvárosiaké, mert 
dunaújvárosi gyerekek járnak oda, nyilvánvalóan a kollégium az egy másik 
eset, ugye más a kollégiumok funkciója. De általános iskoláinkba, szakképző 
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intézményeinkbe, zeneiskolába, gimnáziumba egyértelműen dunaújvárosi és 
városkörnyéki gyerekek járnak zömmel. Ugye a szakképzés esetében 
nyilvánvalóan több a kollégista, mint a sportolók vonatkozásában. Nagyon 
fontos, hogy a város saját gazdájának tekintse a továbbiakban is ezeket az 
intézményeket. Örülök, hogy itt van a Szakképzési Centrum vezetője, és 
sajnálom, hogy a KLIK Dunaújvárosi Tankerületét nem képviseli senki. Pedig én 
pont arról beszélek, hogy ezek a mi intézményeink, és ha már a mi 
intézményeink, akkor a városnak jó gazda módján kell velük bánni a 
szakképzéssel, illetve az általános iskolákkal ugyanúgy, ahogy meg tudja 
erősíteni a kórház főigazgatója – üdvözlöm főigazgató urat – hogy bármilyen 
adott esetben, legyen az jótékonyság vagy konkrét pályázati önrész vagy 
konkrét támogatási igény lép föl a kórház részéről, Dunaújváros 
Önkormányzata partnerként működik együtt a Szent Pantaleon Kórházzal 
sajátjaként kezelve. Sportlétesítmények felújítására közel harminchárommillió 
forintot fordított önkormányzatunk az idei évben, ebből folytatódott a Fabó Éva 
állagmegóvó felújítása, folyamatban van a sportcsarnok felújítása, 
előkészítésben a kézilabda csarnok tetőszigetelési munkái, illetve a 
Jégcsarnokban egy ún. főmegszakító csere. A Szalki-szigeti táborhely kemping 
területén tíz darab épület felújítása, illetve átalakítása történt meg közel 
negyvenmillió forint értékben. Jövő évben, jövő évre áthúzódó feladatok. Hát, a 
2016. május 31-én a Magyar Köztársaság miniszterelnökével aláírt Modern 
Városok Program keretében e program közül, amely megközelítőleg 
negyvenmilliárdos program, kettőt szeretnék kiemelni, amelynek az 
előkészítése igen nagymértékben halad. Ez a zöld rendelő kérdésköre, itt már 
önkormányzatunk ún. birtokon belül van tekintettel, hogy közgyűlési döntéssel 
az adásvételi szerződés megkötésével már a DVG Zrt. őrzi a területet, és a 
városlakók igényei alapján három különböző alternatíva merült fel az ún. II. 
rendelő hasznosítására, egy kormányzati közigazgatási centrum kialakítása, 
amelybe a Szakképzési Centrum, Munkaügyi Központ, Járási Hivatal, KLIK 
Tankerület, okmányiroda valamennyi egysége beférne. Ha és amennyiben nem 
ez a funkció működne, akkor egészségügyi jellegű tevékenység folyhatna az 
épületben vagy éppen az épület átalakításával egy nagyon szép igényes zöld 
közterület fog reményeim és kormányzati szándék és kormányzati beleegyezés 
alapján már a jövő évben sor kerülni. A városlakók nagyon régi igénye az 
élményfürdő újbóli megnyitása. Ez egy nagyon hosszú történet. Mindenfajta 
pártpolitizálás nélkül ez egy elődeinktől örökölt történet. Nem az önkormányzat 
tulajdonában van, hanem a CIB Lízingkezelő Zrt. tulajdonában lévő épület, 
ingatlan, melynek az állaga csak romlik. Jelenleg önkormányzatunk állami 
forrás bevonásával szeretné megvásárolni, és a tisztelt dunaújvárosiak 
igényeinek szabadidős és sportigényeinek újra elébe rakni, hiszen nagyon 
komoly dunaújvárosi igény. Egy másik terület a Modern Városok Program 
mellett a Területi Operatív Program, amely valamennyi megyei jogú várost és 
megyét érint. A Területi Operatív Program keretén belül Dunaújváros Megyei 
Jogú Város számára elnyert támogatás mintegy nyolcszázmillió forint, ebből a 
három legutolsót, elnyert pályázat révén hadd említsem meg önöknek büszkén. 
Ez a Makk Marci Bölcsődének a teljes felújítása, valamint kettő óvoda, a 
Technikum városrészben lévő Aprók Háza és a Béke városrészben található 
Napsugár tagóvoda felújítása. A 2017-es év. Magáról a költségvetésről. 
Költségvetésünk nyilvánvalóan a bevétel és a kiadási oldal egyensúlyozásán 
működik egy város megfelelő működtetése. Egy város, főleg egy nagy, ekkora 
megyei jogú város kiadásait mindig a bevételek függvényében kell kezelni. A 
2017. évre prognosztizált városi bevétel, amelyből utána felújítás, karbantartás, 
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fejlesztés kapcsán 14 milliárd forint, ehhez jönnek még azok a támogatások, 
amelyeket intézményeink, hivatalaink, illetve közgyűlésünk nyújt be különböző 
pályázati források behozatala céljából. Egy a lényeg, hogyha megengedik, én 
mondok egy nagyon rövid summázatot a ’16-os év zárásaként a ’17-es évre 
való átfordulás tekintetében. Második ciklusunk, önkormányzatunk második 
ciklusa, már úgy értem, a jelenlegi városvezetés második ciklusa ugye 2014 
októberében kezdődött. Úgy érzem, hogy a ’10-’14. közötti első puhatolózó 
lépések megtétele után Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
határozott és stabil költségvetési lábakon áll. Határozott és stabil fejlesztési 
tervekkel rendelkezik, amelyhez egyértelműen kijelenthető, hogy bírja a 
kormányzat megfelelő támogatását. Ezért sem mindegy egyébként és nem 
mellékes, hogy egy ekkora településen, mint Dunaújváros, - de mindegyik 
huszonhárom megyei jogú városra elmondható - lehetőség szerint szerencsés, 
előnyösebb, ha és amennyiben a kormányzattal azonos politikai többség vezeti 
az adott települést, hiszen bizonyos értelemben a források könnyebben 
leírhatóak megfelelő lobbik segítségével. Én megköszönöm dr. Dorkota Lajos 
elnök úrnak, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgárának azt az áldozatos 
segítségét, amellyel az idei évben is a város működését, fejlesztését, pályázati 
lehetőségeit támogatta, valamint dr. Galambos Dénes országgyűlési 
képviselőnek a parlamentben, a kormányzati lobbiban való segítségét. 
Intézményvezetőink teljes éves munkáját és önök által valamennyi 
intézményünkben dolgozó közalkalmazott vagy nem közalkalmazott kollegának, 
ugyanígy a hivatal valamennyi munkatársának és képviselő-társaimnak, jegyző 
asszonynak és valamennyi megjelent tisztelt dunaújvárosi úgymond civil 
polgárnak, aki a mai napon érdeklődését fejti ki a város jelenlegi helyzetével 
kapcsolatban. Összefoglalva én optimista vagyok a jövő évet, sőt a következő 
éveket tekintve is a város fejlesztése érdekében. Tekintettel, hogy a Hankook 
mintegy fő foglalkoztató a negyedik üteméhez kezd hozzá, illetve a Dunaferr, 
bár úgy tűnik, hogy egyfajta orosz, tehát nemzeten belüli tulajdonváltáson ment 
keresztül, de mégis sikerült a szociális bérmegállapodás a Vasműben, ebből 
adódóan a Dunaferrnél, ebből adódóan szintén a kettő legnagyobb 
foglalkoztató. Nem beszélve a Ferrobetonról, illetve a különböző papíripari 
cégekről, stabil lábakon áll. Ha stabil lábakon áll, akkor a város 
önkormányzatának is stabil lábakon kell állnia, és fejlődnie kell, márpedig 
Dunaújváros véleményem és mindenfajta demagógia nélkül egy abszolút jó 
földrajzi, jó logisztikai helyzetben lévő abszolút fejlődésre teremtett város az 
ország földrajzi középpontjában. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, 
és kérném szépen, hogy amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, azt 
legyenek szívesek - nyilván hivatali kollegák nem lakcímmel gondoltam - de 
amennyiben külső kérdezőnek lenne tiszteletteljes hozzászólása, akkor kérem, 
hogy névvel, illetve elérhetőséggel, egész pontosan lakcímmel tegyék meg az 
írásos válasz megkönnyítése érdekében. Csongor Gyuri bácsi! Parancsoljon! 
 

Dr. Csongor György Dunaújváros, Korányi S. u. 7. fszt. 3. szám alatti lakos: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Közmeghallgatás! 
2449 napja hangzott el lakossági fórumon az a megnyugtató ígéret, hogy a 
kórház kerítését beljebb lehet helyezni, és el lehet bontani a múzeum melletti 
garázsokat. Ez a tájékoztatás 2010. április 1-jén 15,00 és 16,00 óra között 
hangzott el a lakossági fórumon Szabó Imre főépítész úrtól, amikor 
előrevetítettem, hogy a kórház közelében nagyon nehéz lesz a parkolás a 
Városháza tér rekonstrukcióját követően. Tudom, hogy a Dózsa és a Római 
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városrészekben és más városrészekben a későn hazaérők igen nehezen 
találnak parkolóhelyet. Ezzel szemben a Kossuth Lajos utca keleti végén és a 
Korányi Sándor utcában hétköznap, leginkább a délelőtti órákban csak 
szerencsés pillanatban lehet szabad parkolóhelyre lelni. Ennek okát részletesen 
leírtam a közlekedési felméréskor és több ízben korábbi közmeghallgatások 
alkalmával is. Eddig mindhiába. Az utca közepén levő lakásom ablakából 
kitekintve nemegyszer látom, hogy babakocsit toló nő karon ülő gyermekét a 
mellén tartva, két mankóval bicegő férfi és hozzátartozója a Duna-part felől 
igyekszik a kórház bejáratához vagy a kórháztól az autójáig. Különösen esős 
időben ernyőt is tartva „kellemes” ez a távgyaloglás a kórházhoz, illetve vissza. 
Most, 1916. december 12-én délelőtt fél 9 tájban az utcára kilépve olyat 
tapasztaltam, amit eddig sohasem. Az egyirányú Korányi Sándor utca 
baloldalán, a járdára állni csak a postás autót, szolgáltató furgont láttam, 
parkoló személyautót sohasem. Most viszont igen. Meg is örökítettem az új 
helyzetet. A fotósorozatot elhoztam, átadom. Az utca közepéről fotózva az első 
képen az látszik, hogy a keskeny utca mindkét oldala tele van parkoló kocsikkal. 
A második képen az utca közepén halad egy világos autó, amelyik a járdáról 
indult el. A harmadik képen pedig az látszik, hogy a járdán felszabaduló helyet 
egy sötét színű autó máris elfoglalja. Sötét folt Dunaújváros jó hírén ez az 
állapot, amit azok is kénytelenek megtapasztalni, akik messziről érkezve 
autóval keresik fel a Szent Pantaleon Kórházat. Ismételten szólnom kell arról a 
mulasztásról is, hogy mindmáig nem történt meg a Vasmű út és Kossuth Lajos 
utca kereszteződésének lámpás forgalomszabályozása. Az Aranyvölgyi út és a 
Dózsa György út felől érkező járművek nagy része olykor balra fele kanyarodik 
vagy kanyarodna. Ám a Vasmű út kétsávos. Csak akkor veszélytelen a 
kanyarodás, ha nem közelít egyenesen haladó jármű az egyik sávon sem. Ha 
igen, a kanyarodni szándékozók blokkolják a kereszteződést. Akár a mentő előtt 
is. Nappal intenzív gyalogos forgalom is terheli ugyanezt a kereszteződést, még 
indokoltabb a lámpás szabályozás, amivel nem szükséges megvárni, hogy 
majd egy súlyos baleset kényszerítse ki a döntést. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tehát én felelősséget nem tudok vállalni. Szabó Imre főépítész úr 
2449 nappal ezelőtti hozzászólása miatt, de egyet kérnék, hogy ne érjük meg e 
tekintetben a 2500. napot, hogy most a közmeghallgatás után legyen kedves 
igazgató úr, főépítész úr szóban Csongor úrral e tárgykörben egyeztetni. Az 
meg nyilvánvalóan csak elszólás volt, történelmi elszólás, hogy 1916 
decemberére tetszett utalni. Nem tudok érdemben válaszolni a Vasmű út – 
Kossuth Lajos utca lámpás berendezéseinek kialakítására. Ezzel a felvetéssel 
ugyan már találkoztunk, nem tudom, hogy a jövő évi költségvetésbe tervezhető-
e avagy esetleg van erre pályázati lehetőség, de nyilvánvalóan 
forgalomtechnikai szempontból – bár nem értek hozzá laikusként – igen nagy 
forgalommal bíró kereszteződés, tehát feltehetőleg teljesen jogos a felvetése. 
Majdán úr! Parancsoljon! 
 

Majdán Gábor Dunaújváros, Palánk utca 3. szám alatti lakos: 
 
Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves részt vevő hölgyeket, urakat, 
mindenkit! Én a táborállásiak nevében kívánnék egyébként elmondani egy-két 
apróságot, ami már régebb óta felvetődött. Sajnos az első az a csatorna 
kérdése, a szennyvíz csatornának a megépítése. Én már három éve, több mint 
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három éve húzódik, rengeteg erőt fejtettünk bele, abba, hogy megvalósuljon, és 
nyilvánvaló, hogy a közérdeknek, a környezetvédelemnek megfelelő legyen. 
Állítólag pályázatunk nem sikerült. Most az utolsó információm szerint, amit a 
főépítész úrral tárgyaltunk, állítólag Rácalmás rész – Kulcs formájából a 
laktanyával szembeni terület megépítésre került és egyenes vonalban van. A 
Táborállásnak a része nem. Hát most bocsánatot kérek, egyébként az a terület, 
amelyik veszélyeztetett, mert ott volt a partcsuszamlás. A csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatban 2002 óta van beadványom, ezt meg is mutattam 
egyébként a főépítész úrnak. Ennek kapcsán gyakorlatilag úgy érzem, hogy a 
Táborállásnak ez a része élhetőbbé válna, mint a másik, amelyik nem 
veszélyeztetett. A másik, ami ilyen dolog szintén a Táborállással kapcsolatosan 
az építési tilalommal kapcsolatosan. Annak idején, amikor az építményeinken a 
partcsuszamlás megtörtént az Rigó utcánál, akkor az önkormányzat kiadott egy 
építési tilalmat egészen a Magyar utcáig a Rigó utcától. Most ez volt a tisztelt 
kérésem a főépítész úrhoz, hogy ahogyan akkor szórólapon keresztül minden 
egyes tulajdonost értesítettek, hogy építési tilalom van, sem bővítés, semmi 
sem, most ugyanezt a dolgot szerettem volna kérni, és kértem is tőle, hogy 
próbáljuk meg megoldani szórólapon keresztül, illetve a helyi újságban 
megjelentetni, hogy melyek azok a területek, pontosabban minden ember nem 
tud bejönni, interneten sem, javaslatot tett a főépítész úr, amire azt a választ 
tudtam adni, hogy nagyon sok ember van, aki nem érti egyébként ezt a 
bizonyos dolgot, mert nem ért a számítógéphez vagy valami. Ezt fel kellene 
gyorsítani. Sok olyan telek van kilátásban, amelyik eladásra kerülne. De 
bocsánatot kérek mindenkitől, ki az az ember, aki megvesz olyan telket, 
amelyikre nem lehet építeni vagy nem lehet bővíteni. Ez lenne az egyik, ami 
álláspont. A zöld hulladékokkal kapcsolatosan. Elég nagy telkek vannak, és hát 
általában hétszáz négyzetméter fölötti telkek. Na, most eljártam egyébként az 
illetékes szervnél. Egyetlenegy zsákot adnak ki egy hónapra. Már bocsánatot 
kérek! Ahhoz, hogy a közterületen is meg a magántelkeken belül ezt a zöld 
hulladékot össze tudjuk gyűjteni, ahhoz egyetlenegy kaszavágás az egész. 
Semmi mást nem tudunk csinálni. Saját pénzünkön megvásárolhatjuk 
egyébként a zsákokat. Most már eljutottunk odáig, hogy a hulladéknak a 
gyűjtése gyakorlatilag, beleértve ebbe a pet palackokat meg egyebeket, 
egyetlenegy zsákot biztosítanak egy hónapra. Most bocsánatot kérek! Ott, ahol 
négyen-öten laknak egy lakásban, amikor az időjárás olyan, hogy többet 
fogyasztunk, akkor hova tegyük el. A kukába nem lehet beletenni. A másik, még 
egy építéshez tartozó témát, amit szeretnék elmondani, azt hiszem, 
mindenkinek jó érzést fog. Van két olyan család, aki hát a mi utcánk 
gyakorlatilag ki van már építve, a Palánk utcáról lévén szó, ki van teraszolva, be 
vannak építve gyümölcsfával, szőlővel, egyebek, úgy semmiféle mozgás az 
elmúlt húsz évben nem történt. Most van olyan lakó, aki szeretne egyébként 
bővíteni, mert öten laknak egy kis házban. Most tessék elképzelni! A nagykorú 
meg a kiskorú, két gyereket vállaltak, és nem kapja meg a bővítésre a 
lehetőséget. Miért áll ez egyébként vagy miért ütközik ez akadályba annak 
ellenére, hogy gyakorlatilag normális életformát tudjanak egyébként kialakítani? 
Köszönöm szépen. Nem akarom fenntartani a továbbiakban. Mindenkinek 
kellemes ünnepeket kívánok és boldog, sikeres újévet. Köszönöm a 
meghallgatást.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönjük, és önnek is és kedves családtagjainak 
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hasonlóképpen áldott karácsonyt kívánok. A jegyzőkönyv kedvéért Majdán úr 
legyen kedves a pontos lakcímét elmondani. Hiszen írásban fog a 
szennyvízcsatorna, az építési tilalom feloldhatóságának és a zöld hulladék 
elhelyezésének kérdéseiben választ kapni. 

 
Majdán Gábor Dunaújváros, Palánk utca 3. szám alatti lakos: 
 

Palánk utca 3. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Palánk utca 3. Köszönöm! Tehát a szennyvízcsatorna kérdéskörében, az 
építési tilalom feloldásának lehetősége, valamint a zöld hulladék 
elhelyezésének kérdéskörében megkérem a fejlesztési igazgatóság 
munkatársait, hogy legyenek kedvesek még az idei évben, tehát egyértelműen 
még az ünnepek előtt írásban válaszolni! Van-e még felvetésük? Tessék 
parancsolni! 
 

Nyuli István Dunaújváros, Venyimi út 32. szám alatti lakos: 
 

Üdvözlök mindenkit! Nyuli István vagyok, Dunaújváros, Venyimi út 32. Meg 
szeretném érdeklődni, hogy az a bizonyos Venyimi út mikor kerül egyszer 
felújításra. Olyan állapotok vannak a környékén, most már nem lehet 
megmaradni, olyan zörejek, szintbeli különbségek vannak az útszakaszon, 
rázkódik mindenünk, megy tönkre a házunk. Ez volna a kérdésem. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Venyimi út 32.?  
 

Nyuli István Dunaújváros, Venyimi út 32. szám alatti lakos: 
 
32. Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Megkérem Markóth Béla osztályvezető urat, hogy lehetőség 
szerint nyilvánvalóan a hét folyamán, nem tudom egészen pontosan, hogy 
milyen beavatkozást igényel, ezt nem tudom megítélni. Nem tudom 
nyilvánvalóan, hogy milyen költségvetési kihatás, költségvetési forrás igénye 
van, de egy érdembeli választ. Megkérem jegyző asszonyon keresztül a hivatal 
vezető kollegáit, hogyha és amennyiben választ küldenek az érintett 
kérdezőnek, akkor a válaszok egy-egy példányát valamennyi közgyűlési 
képviselőnek, azoknak is ugye akik nincsenek jelen a közmeghallgatáson, 
legyenek kedvesek eljuttatni. Én nagyon köszönöm, hogy elfáradtak. Tessék 
parancsolni! 

 
Fónad Ildikó Dunaújváros, Táncsics M. u. 24. 1/1. szám alatti lakos: 
 

Jó napot kívánok! Fónad Ildikó vagyok, az Intercisa Lakásszövetkezet 
bizottságának tagja. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Egy lakcímet legyen kedves elmondani! 
 

Fónad Ildikó Dunaújváros, Táncsics M. u. 24. 1/1. szám alatti lakos: 
 
Táncsics 24. 1. 1. Lakásszövetkezetünk 4512 lakást képvisel, ez Dunaújváros 
lakosságának kb. egynegyed részét teszi ki. Az igazgatóság szeretné felhívni a 
DVCSH Kft. működésével kapcsolatos anomáliákra a város vezetőségének a 
figyelmét, és egyben kérni is a segítséget a közel tizenötezer dunaújvárosi 
választópolgár nevében. Ezeket a problémákat és észrevételeket írásba 
foglaltuk, és az lenne a kérésünk a város vezetősége felé, hogy szíveskedjen 
írásban válaszolni az Intercisa Lakásszövetkezetnek. És ezt átadnám, hogyha 
megengedik. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetes.   

 
Fónad Ildikó Dunaújváros, Táncsics M. u. 24. 1/1. szám alatti lakos: 
 

Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Annyit hadd tegyek hozzá, ha valakinek problémája van, 
maximálisan egyetértek önnel, akkor én, mint DVCSH által távfűtött, 
Technikumban élő lakosnak és dr. Deák Mária osztályvezető asszonynak, aki a 
szomszédom, ugyanabban a házban lakunk. Hát, elég sok problémánk van, 
tehát ezek napi szintű, itt elsősorban a fűtésre vonatkozó, nem a számlázásra, 
meg ilyen tárgykörben, hanem a távfűtésnek az állapota, pontosabban 
katasztrofális állapota, amit én annak tudok minősíteni ebben a városban. 
Úgyhogy anélkül, hogy ismerném az elnök úr által aláírt levél beltartalmát, 
nyilvánvalóan a felszínen kapizsgálva jómagam is egyetértek ezekkel a 
kérdésekkel. Ha és amennyiben több hozzászólásuk nincsen… Tessék 
parancsolni! 
 

Janovics Sándorné Dunaújváros, Szabadság út 50. szám alatti lakos: 
 

Janovics Sándorné, Szabadság 50. Ildikó előttem elmondta tulajdonképpen, de 
azt gondolom, hogy az egész városban egy nagyon rossz közhangulatot érzünk 
a DVCSH-val kapcsolatban, és úton-útfélen tényleg az ember tehetetlen velük 
szemben. Rövid kis történetem annyi, hogy három napon keresztül nem volt se 
fűtés, se meleg víz. 8-án mivel nem vették fel a telefont, email-t írtam nekik. 8-
án volt ez a levélváltás, nem kaptam rá választ, és 12-én, vasárnap fél 3-kor 
jöttek ki, hogy bejelentés érkezett. Három nap múlva. Ez nevetséges vagy 
szomorú. A másik pedig, szeretnénk kérni a Béke városrészben a volt Profi 
üzlet oldalán nincsen buszmegálló. Nem tudom, hogy senkinek nem hiányzik, 
vagy csak felém észlelték ezt a lakók, és kérték, hogyha eljövök, akkor ezt 
mondjam el, de tényleg ott télen fúj a szél, viszi a havat, az esőt, és én úgy 
tudom, és meg is néztem a helyszínt, hogyha befoglalnánk, mert volt már róla 
szó, csak fát kell kivágni és a padokat kiszedni a helyéről, hogy be lehetne 
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foglalni úgy a buszmegállót, hogy be tudjanak állni az emberek. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt nyilvánvalóan – nagyon köszönöm észrevételét – megítélni nincs jogom és 
lehetőségem se, szintén kérném itt az osztályvezető úr segítségét az Alba 
Volán, illetve Alba Vértes Volán szakembereinek a bevonásával, illetve a 
hölggyel és a lakótársakkal való kapcsolatfelvétel útján legyenek kedvesek egy 
érdemi választ adni szintén még az idei évben a hölgy felvetésére. Borsos úr! 
Parancsoljon! 
 

Borsos József dunaújvárosi lakos: 
 

Az Északi Lakóterület csatornázásával kapcsolatban én több általam nagyon 
tisztelt városi vezető, képviselő és mások információiból én úgy vagyok 
tájékoztatva, hogy március elsején indul az Északi Lakópark csatornázása. 
2017. március 1-jén. Többen említették. Örülünk neki. Türelemmel vártuk. 
Szeretnénk azért tudni az információt, mert többen szeretnénk segíteni. 
Pontosan nem tudom, hogy hogy, mit, de pénzzel is akár vagy szervezéssel is. 
Hallottam Táborállás gondjait is. Mi az északi lakóterületen nagyon szeretnénk, 
ha a táborállási gondot esetleg később is oldanánk meg, az északi lakóterületet, 
tehát Mályva utca, Orgona utca, Százszorszép lakótelep. A csatornázás pontos 
dátumára egy információt kapni, és azt szeretném kérdezni, hogyha az 
információt, ezt a levelet megkapom, megoszthatom-e a környékbeliekkel. 
Tehát a kérdésem, igaz-e az információ, 2017. március 1-jén indul az északi 
lakóterület csatornázása. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon köszönöm. Borsos úr felvetése teljesen nyilvános rendezvényen 
hangzik el, közérdekű adatnak minősül. Nyilvánvalóan Markóth Béla úr által a 
héten, jövő héten írandó válasz ugyancsak közérdekű. Tehát nyilvánvalóan a 
megfelelő fórumon ön teljes joggal felhasználhatja. Ezekben az elhangzott 
kérdésekben – tekintettel, hogy alpolgármester úr, Szepesi Attila alpolgármester 
úr koordinálja ezeket az ügyeket – én kérném itt Szabó Imre igazgató urat és 
osztályvezető urat, hogy egyeztessenek a válaszadás előtt Szepesi 
alpolgármester úrral. Ismét nekifutom. Megköszönve, hogy éltek a lehetőséggel, 
kellemes lelki felkészülést kívánok az előttünk álló ünnepekre és mindenkinek 
nagyon áldott, békés karácsonyt kívánok Dunaújváros Önkormányzata 
nevében, és köszönöm, hogy jelen voltak a ma délutánon.  

 
 

K.m.f. 
 
 
 

           Cserna Gábor                Dr. Sürü Renáta  
                      polgármester                                                         jegyző 


